
   

 

Trasa Rokytnice – tvrz Hanička – Rokytnice 

 
Po cestě není žádné občerstvení, proto doporučujeme zabalit si svačinu do  batohu. Středně náročná běžkařská 

trasa. Trasa měří 9 km. 

 

Od východiště tras v Rokytnici v Orlických horách se za stálého stoupání vydáte po modré značce přes osadu Horní Rokytnice. 
Zde přetnete silnici na Bartošovice a již uvidíte tvrz Hanička. Po prohlídce tvrze a občerstvení se vydáte na Panské pole. 
Tentokrát Vás čeká příjemný sjezd. Na rozcestí pojedete po zelené značce přes Polův kopec (658 m) zpět do Rokytnice. Tato 
trasa je příjemné spojení sportu se zajímavou prohlídkou dělostřelecké tvrze Hanička, která patří do systému předválečného 
opevnění. 
 

 



   

 

Trasa Rokytnice – tvrz Hanička – hájovna Hanička – Jiráskova 

hřebenovka – Anenský vrch – Říčky – Jůlinčino údolí – Rokytnice 

 
Trasa měří 18,5 km. Občerstvení možné v Říčkách. 

Od východiště tras v Rokytnici v Orlických horách vystoupáte po modré značce až k tvrzi Hanička a pak i k hájovně Hanička  

do výšky 750 m. U hájovny uvidíte linii těžkého opevnění a ještě pod hájovnou bunkr. U hájovny se napojíte na Jiráskovu 

hřebenovku (červená značka). Cestou potkáte ještě několik pozoruhodných srubů s názvem Holý, Obrázek, Poslední  

nebo Chata. Dále budete stoupat až k Anenskému vrchu do výšky 992 m. Odtud pak sjedete lesní cestou po modré turistické 

značce do Říček a přes Julinčino údolí budete pokračovat dále až ke žluté značce, která Vás dovede zpět do Rokytnice. Trasa  

je velmi zajímavá, ale určená pro zkušenější běžkaře. 

  

 



   

 

Deštné - Rokytnice 

 

Trasa měří 27 km. Jen pro zdatné běžkaře. Náročné výstupy, sjezdy i přejezdy.  Občerstvit se můžete v Masarykově 

chatě, na kterou narazíte asi po 9 km. 

Trasa začíná v Deštné v Orlických horách – Zákoutí, kde je východiště tras a také zastávka autobusových linek. Odtud budete 
již stoupat po žluté turistické značce údolím Bělé až na Masarykovu chatu na Šerlichu do výšky 1020 m. Od Masarykovy chaty 
se napojíte na červenou Jiráskovu hřebenovku, sjedete na parkoviště pod chatu a po krátkém stoupání budete objíždět vrchol 
Malé Deštné (1090 m). Po té pokračujete po hřebeni k nejvyššímu vrcholu Orlických hor Velké Deštné za stálého stoupání  
až do výšky 1116 m.  

 



   

 

Deštné v Orlických horách - Luisino údolí - vrch Maruše - Velká 

Deštná - Šerlišské sedlo - Masarykova chata na Šerlichu - Šerlišský 

mlýn – Deštné 

 

Středně náročná trasa s několika výstupy, celodenní výlet. Trasa měří 18 km. Možnost občerstvení po 11 km 

v Masarykově chatě nebo po 12 km v Šerišském mlýnu. 

Za Kačenkou, vládkyní hor vyrazíte z východiště tras v Deštné v Orlických horách. Odtud vyrazíte směrem na Luisino údolí 
(modrá značka, též značeno tyčemi). Z Luisina údolí už budete stoupat po zelené značce přes horu Maruše (1042 m)  
až na vrchol Deštné (1116 m). Kolem vrchu Maruše se jedná o poměrně strmý výstup. Od Velké Deštné pokračujete po červené 
značce (Jiráskova hřebenovka) až k parkovišti na Šerlišském sedle. Bude následovat trochu náročnější sjezd. Po té dorazíte  
k Masarykově chatě, kde se můžete občerstvit. Po lehkém odpočinku sjedete po modré značce k další osvěžovně Šerlišský 
mlýn. Teď už pojedete stále z kopce po žluté značce kolem osady Zákoutí a potoku Bělá až do Deštné. 



   

 

 

Ski areál Říčky - Zakletý vrch - Pěticestí - Kunštátská kaple - 

Pěticestí - Mezivrší – Říčky 

 
Středně náročná trasa. Trasa měří 12 km. Po cestě není žádné občerstvení, proto doporučujeme zabalit si svačinu 

do batohu. 

Od Skiareálu Říčky vystoupáte nebo vyjedete lanovkou na Zakletý vrch (991 m). Záleží na Vaší momentální fyzické kondici. Na 
Zakletém zvolíte žlutou turistickou značku a vydáte se na Pěticestí, kde je rozcestí ke Kunštátské kapli. K té se  vydáte  
po červené značce. Po prohlídce Kunštátské kaple se vrátíte stejnou trasou na Pěticestí. Tentokrát zvolíte červenou na Komáří 
vrch (992 m) a k Mezivrší, kde se napojíte zelenou turistickou značku. Po té sjezdem dojedete až zpět do Skicentra Říčky. 

 

 

 

 



   

 

Deštné v Orlických horách - Sedloňovský vrch - Bukačka - Velká 

Deštná – Deštné 

 
Středně náročná okružní trasa. Trasa měří 22,1 km. Zhruba v polovině cesty je možnost občerstvení v Šerlišském 

mlýnu nebo po 10 km v Masarykově chalupě. 

Na trasu Okolím Deštné v Orlických horách nastoupíte na rozcestí stop přímo v Deštné. Vydáte se po zelené turistické značce 
směrem na Sedloňovský vrch, který se nachází ve výšce 1050 m. Poté budete pokračovat přes přírodní rezervaci Bukačka  
na Velkou Deštnou (1116 m). Z Velké Deštné už budete pouze sjíždět zpět do střediska Deštné. Vzhledem k několika výjezdům 
a závěrečnému sjezdu se jedná o středně náročnou trasu. 

 

 



   

 

Šerlich - Šerlišský mlýn - Grunwaldský most 

 

Nenáročná odpolední trasa. Trasa měří 5,1 km. Najíst se můžete jak na cestě tam (po 1,4 km), tak na cestě zpátky 

(po 3,7 km) v Šerlišském mlýnu. 

Příjemná odpolední trasa Okolo Šerlichu je ideální volbou pro Vaši víkendovou projížďku. Do stopy nastoupíte na východišti 
tras na Šerlichu. Odtud vyrazíte k restauraci na Šerlišském mlýnu, kde si můžete dát něco na zahřátí. Dále budete pokračovat 
ke Grunwaldskému mostu.  
Zpátky na Šerlich dojedete stejnou cestou v opačném směru. 
 

 

 



   

 

Mladkov - Vysoký kámen - pěchotní srub Bouda - Bradlo - Suchý 

vrch - Vysoký Kámen – Mladkov 

 

Středně náročná trasa. Délka trasy 13 km.  

Trasa II. 5 km. Trasa II: Mladkov - Vysoký kámen – Mladkov. Pokud pojedete jen první trasu, vezmte si s sebou do 

batohu svačinu. Na druhé trase se po 9 km můžete zahřát a občerstvit na Suchém vrchu v Kramářově chatě. 

 
Z obce Mladkov se za stálého stoupání vydáte na vysoký kámen (843 m). Z vrcholku pak můžete sjet po žluté značce zpět do 
Mladkova nebo pokračovat po červené k vrchu Bouda (845 m), kde můžete obdivovat pěchotní srub. Stále se budete držet 
červené značky, která Vás dovede ke skalnímu útvaru Bradlo (998 m) a na Suchý vrch (995 m). Ze Suchého vrchu se stejnou 
cestou vrátíte až na Vysoký kámen, odtud se vydáte po žluté značce sjezdem zpátky do Mladkova. 
 
 

 


